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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1317/2007, внесена от S. Fedrau, с германско гражданство, от името 
на „Holzhof Zeil GmbH & Co KG“, относно секторната забрана за товарни 
моторни превозни средства в австрийската провинция Тирол, влязла в сила 
на 1 януари 2008 г. 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който ръководи предприятие за производство на дървен 
материал, възразява срещу секторната забрана за товарни моторни превозни средства в 
австрийската провинция Тирол. Неговото дружество изнася дървен материал за Италия 
и е засегнато от тази забрана. Вносителят на петицията твърди, че тази забрана 
противоречи на свободното движение на стоки в ЕС и призовава ЕС да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 май 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Комисията е добре запозната с фактите, представени от вносителя на петицията, и с 
проблемите, които тези ограничения на движението могат да предизвикат.

Въпреки че Комисията подкрепя програмите, които подобряват качеството на въздуха, 
и следователно не е оспорвала повечето от мерките, приети от Тирол, тя неколкократно 
е изразила тревогата си относно секторната забрана за управление на товарни моторни 
превозни средства. По-конкретно тя е изразила съмнения, че мярката е в съгласие с 
принципите на свободно движение на стоки, залегнали в правото на Общността, като 
една от причините за това е, че подобна забрана не е свързана с действителните емисии, 
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които се произвеждат от използваните транспортни средства, а с транспортираните 
стоки, които нямат конкретно въздействие, свързано с вредни емисии. Поради тази 
причина мярката се отклонява от принципа „замърсителят плаща“, на който трябва да 
се основават мерките, насочени към намаляване на определени емисии.

В същото време не може да се отрече, че качеството на въздуха в долината Ин трябва 
да се подобри, за да отговаря на пределните стойности на съдържание на азотен окис, 
определени от законодателния орган на Общността (срвн. Директиви 1999/30/ЕО и 
2008/50/ЕО).

Поради тези причини ограничаването на движението по магистрала A 12 е свързано с 
противопоставящи се интереси на свободно движение на стоки, от една страна, и 
опазване на околната среда и опазването на здравето на човека, от друга страна.
Въпреки това Комисията счита, че понастоящем наложената от австрийските органи 
секторна забрана за управление на товарни моторни превозни средства е несъвместима 
със задълженията, определени в законодателството на Общността съгласно членове 28 
и 29 от ДЕО. Поради това през януари 2008 г. Комисията е образувала производство за 
установяване на нарушение срещу Австрия. През май 2008 г. Комисията отново е 
поискала от Австрия, чрез обосновано становище, да промени ограничението за 
движение по магистрала A 12. Обоснованото становище е последният етап от 
досъдебното производство за установяване на нарушение.
Предвид сложността на въпроса, Комисията е изразила готовност да сътрудничи тясно 
с Австрия за намирането на законосъобразно решение. Освен това Комисията е 
приканила австрийските органи да установят тесни връзки със съседни държави, за да 
се намерят взаимно приемливи решения.
В момента Комисията се занимава с проблема, повдигнат от вносителя на петицията, 
чрез образувано срещу Австрия производство за установяване на нарушение. С оглед 
на резултата от текущите контакти с австрийските органи Комисията ще реши дали да 
отнесе въпроса за разглеждане от Съда на Европейските общности.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 20 февруари 2009 г.

Вносителят на петицията, който ръководи предприятие за производство на дървен 
материал, възразява срещу секторната забрана за товарни моторни превозни средства в 
австрийската провинция Тирол. Тази забрана за товарни превозни средства да 
използват магистрала А 12 в долината Ин в зависимост от товара, който транспортират, 
е едно от няколко ограничения на движението, наложени в момента от тиролските 
органи, за да подобрят качеството на въздуха в долината Ин вследствие на 
превишаването на допустимите норми за азотен двуокис в района на магистралата в 
миналото.

Дружеството на вносителя изнася дървен материал за Италия по коридора Бренер и е 
засегнато от тази забрана. Вносителят на петицията твърди, че тази забрана 
противоречи на свободното движение на стоки в ЕС и призовава ЕС да се намеси.

Забележки на Комисията

В допълнение към предишните си коментари Комисията би желала да съобщи, че през 
последните месеци на 2008 г. е участвала в интензивен диалог с австрийските органи, 
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за да намери бързо и трайно решение за постигането на добър баланс между 
изискванията за свободно движение на стоки и защитата на околната среда и здравето 
на гражданите на Тирол.
Въпреки постигнатия напредък по време на многобройните дискусии с австрийските 
органи тези усилия се оказаха неуспешни, тъй като Република Австрия не беше 
склонна да намери доброжелателно решение на проблема със секторната забрана. 
Поради това на 17 декември 2008 г. Комисията реши да отнесе въпроса до Съда на 
Европейските общности.

Официалното заявление е подадено в съда през януари 2009 г. и е регистрирано като 
дело C-28/09.

5. Отговор от Комисията (REVII), получен на 16 март 2012 г.

Като продължение на предишния актуализиран отговор, в който Комисията информира, 
че е отнесла въпроса до Съда на Европейските общности, Комисията би желала да 
съобщи, че Съдът вече се е произнесъл.

В решението си от 21 декември 2011 г. (дело С-28/09) Съдът разглежда мотивите, 
представени от Комисията, и постановява, че секторната забрана за управление на 
товарни моторни превозни средства е несъвместима с принципа на свободно движение 
на стоки, който включва общ принцип за свободно пренасяне на стоки в рамките на ЕС. 
Съдът също заявява отново, че преди да се приемат толкова радикални мерки като 
пълна забрана за движение, тиролските органи са били задължени внимателно да 
разгледат други по-малко рестриктивни мерки като разширяването на забраната, 
отнасяща се до товарните автомобили от някои класове Евро или постоянни 
ограничения на скоростта.
Австрийското правителство вече информира Комисията, че след съдебното решение 
„секторната забрана за управление на товарни моторни превозни средства“ е била 
вдигната. Комисията приветства бързата реакция на австрийските органи и вдигането 
на забраната.
Комисията ще премине към приключване на делото за нарушение.

Комисията остава задължена да следи за прилагането на законодателството на ЕС 
относно качеството на атмосферния въздух и ще продължи да прави всичко възможно 
да работи съвместно с австрийските органи за намирането на алтернативни 
разрешения, съвместими с правото на ЕС.


